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 RF.0002.05.2019

Protokół nr V/19
z IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk

odbytej w dniu 29 maja 2019 roku w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 29 maja 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1
do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.
Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

W obradach uczestniczyli również:

1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy  Dolsku,
3. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
5. Kierownicy jednostek  i zakładu budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
6. Mieszkańcy,
7. Przedstawiciele prasy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich obecnych
na  sali  i  otworzył obrady  IX  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk.  Radni  zostali  poproszeni
o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e-sesja, aby stwierdzić
prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych jest 15 radnych, wobec
czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Jednocześnie Przewodniczący
poinformował zebrane osoby, że obrady IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk są nagrywane,
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad
są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Udział
w obradach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie swojego wizerunku.
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2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik 2/

Przewodniczący Rady R. Nawrot zapytał się zebranych czy ktoś z obecnych wnosi o rozszerzenie
porządku obrad. Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że prosi o wycofanie z porządku obrad
w punkcie 5 podpunkt d projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/310/10 Rady
Miasta  i  Gminy  Dolsk  z  dnia  4  sierpnia  2010  r.,  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych.  Głos
zabrała Skarbnik M. Surmicka, która poinformowała, że podjęcie uchwały jest zbędne z uwagi
na fakt iż była podjęta uchwała LI/322/10 z dnia 6 października 2010 roku, w której widnieje zapis
o możliwości wcześniejszego wykupu obligacji.  Przewodniczący Rady R. Nawrot natomiast
poprosił o przesunięcie w porządku obrad z punktu nr 5 podpunktu g w sprawie przekazania
majątku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dolsku i przesunięcie go do
rozpatrzenia w pierwszej kolejności w punkcie 5 podpunkt a.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie zmian w porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
zmian w porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław
Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Po przegłosowaniu 15 głosami „za” zmieniony porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przekazania majątku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

w Dolsku.

b) zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,

c) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029,

d) w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

celowej,

e) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli

i innych form wychowania przedszkolnego,

f) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dolsk,

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
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8. Wolne głosy i wnioski.

9.  Zakończenie obrad.

Ad.3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. /załącznik nr 3/

Burmistrz B. Wierzbińska przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej, natomiast
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła informację o wydanych Zarządzeniach. Jednocześnie
Burmistrz B. Wierzbińska przekazała na ręce Przewodniczącemu Rady R. Nawrota  Raport o stanie
Gminy Dolsk za rok 2018.

Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 4/
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował
o planowanej sesji absolutoryjnej w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10,00.
Przedstawił kalendarz wyborczy związany z wyborem ławników do sądu powszechnych. Rada
Miasta i Gminy Dolsk będzie wybierać do Sądu Rejonowego w Poznaniu 1 ławnika, do Sądu
Rejonowego w Śremie 2 ławników. W dn. 16 maja 2019 roku został wysłany do RIO wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
Raport o stanie gminy za 2018 rok będzie wysłany w systemie e-sesja dla radnych oraz będzie
dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku,
ze złożonym raportem podczas sesji absolutoryjnej zgodnie z przepisami ustawy odbędzie
się debata publiczna. Zgłoszenia pisemne mieszkańców chcących wziąć udział w debacie będą
przyjmowane na formularzu, który będzie dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.
Radni będą mieli dostępny Raport o stanie gminy Dolsk za 2018 tylko w wersji elektronicznej.
Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że debata nad raportem przez radnych nie ma ograniczeń
czasowych natomiast mieszkańcom zostanie udzielony maksymalnie czas 10 min.
Odczytane zostało pismo o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dolsku w związku z organizacją festynu.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przekazania majątku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

w Dolsku.

Uzasadnienie do Uchwały odczytała Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
W celu prawidłowej eksploatacji całego obiektu plaży w Dolsku zasadne jest przekazania
przedmiotowego gruntu wraz z oświetleniem i małą architekturą tj. wykonanego zakresu robót
o wartości 685 739,51 zł , do jednostki organizacyjnej gminy.  Kompetencją Rady jest podejmowanie
decyzji w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, stąd podjęcie
uchwały jest w pełni uzasadnione.
Nie zadano pytań.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował, że komisja
zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały 4 głosami „za”. Przewodniczący Rady R. Nawrot
odczytał projekt uchwały i przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
w sprawie przekazania majątku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dolsku.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław
Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch.
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Uchwała nr IX/58/19 z dnia 29 maja 2019 roku Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie przekazania
majątku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dolsku została uchwalona
15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

b) zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.

Uzasadnienie do uchwały odczytała Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że § 1, ustęp 3
pomyłkowo została wpisana kwota nadwyżki budżetu w wysokości 761 676,98 zł a powinna być
kwota 941 676,98 zł.
DOCHODY
700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększa się planowane dochody w § 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 43 600,00 zł z tytułu
sprzedaży nieruchomości.
WYDATKI
750 Administracja publiczna
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 38 600,00 zł
z tytułu koniczności wykonania remontu biur Referatu Gospodarczego.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:
- na wniosek FS Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki w 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 1 000,00 zł,
- na wniosek FS Małachowo zmniejsza się planowane wydatki w 4270 (zakup usług
remontowych) o kwotę 600,00 zł,
W rozdziale 75495 Pozostała działalność:
- na wniosek FS Małachowo zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług
pozostałych) o kwotę 600,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- na wniosek FS Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 700,00 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup
usług pozostałych) o kwotę 700,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- na wniosek FS Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 3 218,00 zł oraz w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 4 182,00
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 5 000,00 zł
na remont świetlicy w Międzychodzie.
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- na wniosek FS Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 7 400,00 zł oraz w zwiększa się § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
1 000,00 zł.
Nie zadano pytań.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował, że komisja
zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały 3 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały i przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania.
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Głosowano w sprawie:
zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław
Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Uchwała nr IX/59/19 z dnia 29 maja 2019 roku Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zmiany
uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok została uchwalona 15 głosami „za”, stanowi
ona załącznik nr 6 do protokołu.

c) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029.

Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik M. Surmicka i poinformowała, że zmiany wprowadzane
w WPF podyktowane są koniecznością zaktualizowania danych związku z wcześniejszym
wykupem obligacji.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak
poinformował, że komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił radnym treść uchwały i przeprowadzono głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław
Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Uchwała nr IX/60/19 z dnia 29 maja 2019 roku Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029 została uchwalona 15 głosami
„za”, stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

d) w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.
W dniu 24 kwietnia 2019 r. podejmując uchwałę o zmianie uchwały budżetowej miasta i gminy
na rok 2019 dokonaliśmy zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej
w Dolsku przy ul. Podrzekta. Konsekwencją tej uchwały jest podjęcie uchwały o udzieleniu
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Umożliwi to poczęcie
kolejnych działań w tym zakresie (podpisanie umowy, wykonanie zadania i przekazanie środków
finansowych).
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak
poinformował, że komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił radnym treść uchwały i przeprowadzono głosowanie
Głosowano w sprawie:
w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław
Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch.

Uchwała nr IX/61/19 z dnia 29 maja 2019 roku Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie  udzielenia
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej została uchwalona 15 głosami
„za”, stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

e) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Uchwały podjęte na dzisiejszej sesji
zamkną proces wprowadzania zmian i dostosowania sieci przedszkoli i szkół prowadzonych przez
gminę Dolsk do obowiązujących przepisów. Wszelkie wymagana prawem opinie zostały
pozytywnie zaakceptowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa poinformował, że komisja 4 głosami „za” zaakceptowała przedstawiony projekt
uchwały.
Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław
Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch

Uchwała nr IX/62/19 z dnia 29 maja 2019 roku Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie ustalenia
sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego została uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.

f) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dolsk.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że jest to druga uchwała, która tym razem uporządkowuje
sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dolsk.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa poinformował, że komisja 4 głosami „za” zaakceptowała przedstawiony projekt
uchwały, Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
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Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław
Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch.

Uchwała nr IX/63/19 z dnia 29 maja 2019 roku Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie ustalenia
sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dolsk została uchwalona 15 głosami „za”, stanowi
ona załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na zapytania i interpelacje złożone podczas obrad
VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk przez następujących radnych:

· Radną M. Gmerek, która złożyła zapytanie (RF.0003.17.2019)
· Radną J. Pawełczyk, która złożyła zapytanie(RF.0003.18.2019)
· Radnego J. Worocha, który złożył interpelację.(RF.0003.19.2019)
· Radnego K. Mejzę, który złożył  zapytanie (RF.0003.20.2019).

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że wniosek radnego K. Mejzy złożony podczas
poprzednich obrad sesyjnych, został przekazany Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa J. Worochowi. Komisja odbędzie swoje posiedzenie
w dniu 12 czerwca 2019 roku.  Radny J. Woroch  dodał, że zaplanowane zostało na dzień 12
czerwca 2019 roku Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych gdyż tematyka złożonego wniosku
zdaniem radnego J. Worocha pokrywa się z zakresem działania Komisji Budżetu.
Odpowiedzi wraz z interpelacjami znajdują się na stronie: www.bip.dolsk.pl, w zakładce Rada
Interpelacje.

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie złożono podczas obrad IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk interpelacji i zapytań.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji udział wzięli:
· Radny J. Woroch prosi o  informację na jakich zasadach od roku 2020 będą wywożone bio

odpady. Czy jeżeli mieszkaniec posiada kompostownik również będzie musiał zakupić
pojemnik do bio odpadów?
Burmistrz B. Wierzbińska odpowiedziała, że jeżeli mieszkaniec w deklaracji wskaże,
że posiada kompostownik nie będzie musiał zakupić dodatkowego pojemnika. Raz w roku
można taką deklarację złożyć.

· Radny S. Kaźmierski – prosi o odpowiedź jak postępują prace projektowe dotyczące
szkoły w Masłowie. Prosi aby zwrócić uwagę na konieczność podjęcia kroków
zmierzających do zrealizowania tego tematu i budowy sal lekcyjnych oraz sali
gimnastycznej, gdyż przez ostatnie 50 lat tam się nic nie zmieniło. Wszyscy muszą zadbać
o komfortowe warunki dzieci, które stanowią naszą przyszłość.
Burmistrz B. Wierzbińska poinformował, że planowana jest budowa sali gimnastycznej
o wymiarach   24 m*12 m i to wcale nie jest mała sala. Sala ta zgodnie z zapisami Systemu
Informacji Oświatowej jest ona nazywana pełnowymiarową salą sportową szkolną. Spełnia
wymogi do gry w piłkę siatkową, koszykówkę, badmintona czy można grać również
w tenisa. Brane są pod uwagę wszelkie aspekty także koszty budowy i późniejszego
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utrzymania sali. Sala o wymiarach 24 m*12 m jest salą, która zaspokoi potrzeby lokalowe
dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Masłowie.

· Radna J. Pawełczyk prosi o odpowiedź o ile mniejsza będzie sala gimnastyczna
w Masłowie od sali gimnastycznej, która była zaproponowana w koncepcji. I jaka jest
różnica w cenie.

 Burmistrz B. Wierzbińska odpowiedziała, że w koncepcji sala była zaprojektowana na wzór
sali gimnastycznej w Dolsku, a obecnie mówimy o sali o wymiarach 24 m*12 m. Pierwotny
koszt budowy sali wg koncepcji wynosił 3.500.000,00 zł ale jest to kalkulacja z maja 2017
roku, obecnie koszty te ulegną zmianie. Na ten moment nie mamy wyceny sali o wymiarach
24 m*12 m.

· Radny Taciak P.  prosi o odpowiedź czy nasza gmina i w jakim zakresie będzie podlegać
ustawie o elektromobilności.
Burmistrz B. Wierzbińska odpowiedziała, że na ten moment nie potrafi udzielić
odpowiedzi na to pytanie, poinformowała, że uzyska informację i ją przekaże.

· Radny J. Kaczmarek odczytał wniosek złożony przez Klub Radnych gminy Dolsk. Klub
Radnych wnosi o wszczęcie procedury wygaszającej mandat radnego Miasta i Gminy Dolsk
Romualda Nawrota z powodu zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Dolsk i tym
samym  nie spełnienia wymogu posiadania biernego i czynnego prawa wyborczego. Stanowi
on załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady R. Nawrot zwrócił się do radnego J. Kaczmarka z pytaniem
czy wszyscy członkowie Klubu Radnych podpisali się pod wnioskiem i jak ten wniosek
ma się do sytuacji radnego A. Michałowskiego.
Radny J. Kaczmarek odpowiedział, że w odczytanym wniosku informacje są zawarte.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnego A. Michałowskiego z pytaniem
czy on również podpisał się pod wnioskiem.
Radny A. Michałowski odpowiedział, że nie.
Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że w odpowiednim czasie ustosunkuje
się do informacji zawartych we wniosku.

· Mieszkaniec W. Trybuś  (wyraził zgodę na upublicznienie swoich danych i wizerunku)
zabrał glos i poinformował radnych, że nie zgadza się z decyzjami urzędników.
Poinformował, że otrzymał korespondencję z Sądu w której zobowiązany został
do uiszczenia opłaty w wysokości 500,00 zł. Również Gmina Dolsk musi ponieść takie
koszty a zdaniem W. Trybusia wystarczyło przeprowadzenie wspólnych rozmów
aby uniknąć dodatkowych kosztów. W. Trybuś poinformował, że sprawa dotyczy sieci
wodociągowej która została umieszczona w pasie drogowym znajdującym się na jego
terenie, a budowa została zakończona w marcu 2017 roku. W piśmie z dnia 18 maja 2017
roku dotyczącym sieci wodociągowej w rejonie ulicy Polnej Gmina Dolsk zobowiązała
się po przedstawieniu rzeczywistych kosztów wyceny przez rzeczoznawcę uregulować
opłatę za służebność przesyłu. Zdaniem W. Trybusia przez tyle lat sprawa ta nie została
zakończona  i  trafiła  do  sądu.   Można  tego  było  uniknąć zamiast  ponosić teraz  dodatkowe
koszty.
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska poinformowała, że w związku
z toczącym się postepowaniem przed sądem Rejonowym w Śremie w sprawie z wniosku
W. Trybusia o ustanowienie służebności przesyłu, sąd zobowiązał strony  do uiszczenia
kwoty na poczet wynagrodzenia biegłego geodety w celu ustalenia przebiegu służebności
sieci wodociągowej wraz z pasem technologicznym. Komplet dokumentów dotyczący całej
tej sprawy znajduje się w Urzędzie. Powstał problem w związku z ustaleniem rzeczywistych
kosztów odszkodowania i w tym temacie strony nie doszły do porozumienia.

 W. Trybuś poinformował, że mowa jest o kwocie  48000,00 zł, a kwota która była
wymieniona w piśmie od mecenasa w wysokości 100.000,00 zł nie wie skąd się wzięła.
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 M. Marchlewska poinformował, że Gmina nie uchyla się od płacenia odszkodowania
ale zostanie ono uregulowane w rzeczywistej wysokości przedstawionej przez rzeczoznawcę
i zasądzonej przez Sąd.

· Radna J. Pawełczyk- jeżeli sąd zasądzi odszkodowanie to w jakim terminie gmina będzie
musiała je zapłacić.
Kierownik M. Marchlewska poinformował, że kwota 500,00 zł za operat szacunkowy
sporządzany przez biegłego geodetę została już wpłacona, a na ten moment trudno
powiedzieć w jakiej wysokości to będzie odszkodowanie.

Ad.9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot  podziękował  wszystkim uczestnikom za przybycie na obrady
IX Sesji Rady Miasta i gminy Dolsk. Obrady zakończono o godzinie 16.41.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


